
GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość 

O S T R O W I E C 
Ś W I Ę T O K R Z Y S K I 
( C Z Ę S T O C I C E ) 

1. Nazwa 

POZOSTAŁOŚCI UKŁADU WODNEGO W ZESPOLE DAWNEJ CUKROWNI „CZĘSTOCICE”  
ob. na działce nr ew. 1/12 (43.3) zachowany zbiornik wodny z groblą po środku, działka 
nr ew. 1/14 (41.6) zagospodarowana jako Otwarta Strefa Aktywności (teren zieleni 
ogólnodostępnej z boiskiem oraz urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi) 

2. Czas powstania 
 

1 poł. XIX w. 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Świętokrzyska 
Dz. nr 1/12, obręb. arkusz: 43.3 
Dz. nr 1/14, obręb. arkusz: 41.6 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  ostrowiecki 
 

gmina  Ostrowiec Świętokrzyski 

6. Formy ochrony 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie 
ulic: Świętokrzyska, Drukarska, 
Szewieńska, Stefana Żeromskiego: 
Uchwała nr XXXVII/27/2013 Rady 
Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 
z dnia 26.03.2013 r. 

Widok z lotu ptaka 

 

112 



8. Historia, opis i wartości 
 

Pierwotnie cukrownia czerpała wodę techniczną kanałem ze strumienia Szewnianka, 
zbiornik był zlokalizowany na wschód od cukrowni. W końcu XIX w. wykopano staw 
(z groblą po środku) u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i Stefana Żeromskiego. Był on 
zasilany rzeką Modłą. W latach 30-tych XX w. wybudowano przepompownię przy 
kanale doprowadzającym wodę do Huty Ostrowiec, a następnie rurociągiem do 
stawu. Osadniki zużytej wody zlokalizowano przy wschodniej stronie toru 
kolejowego, skąd odzyskiwano czynnik stały (ziemię z wapnem) jako nawóz.1 

Obecnie działka nr 1/14 (43.3) zagospodarowana jako Otwarta Strefa Aktywności 
(teren zieleni ogólnodostępnej z boiskiem oraz urządzeniami rekreacyjno-
zabawowymi). 
 

1 Źródło: Karta adresowa zabytku nieruchomego, aut. Mgr Wojciech Kotasiak, 09.2014 r.  

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 
 

Stan zachowania: stawy zarośnięte, częściowo osuszone, pozbawione 
odpływu, nie pełnią pierwotnej funkcji. 
Postulaty dotyczące konserwacji: zachowanie obiektu w stanie 
niepogorszonym. 
 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 
 

Jakub Danielski, 19.09.2022 r.  

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków)* 
 
 
 
 
 
 
 
* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych 
do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


